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 <6כןכסתותחשס: חובט 13.5.1994 שםז ו3.סס

 ברננב 8.30 העשב 22.6.1994 יש יזנז םרי :ןריד
 רס.סס - 13.סס ,יר,יג ,רלק.סס - 19.סס ,רס.סס - 14.סס ,יה,יד,'ב :הירלג תורגנשנ

 5 =ב|ופחסז 51. דס| אצוצ !פז3בס| ד6|. 03-5102114 5177348 03-5102114 5177348:לט ביבא לת 5 רשילק 'חר

 תודובעה .שמח רשילק ללחב תמא ןמזב תורצונו ורצויש תודובעל תירשקה תמוצ איה תוירקמ/תויתרדס

 ישונאה חומה ןיבש גולאידה תא ,יביטקארטניאה רשקה תא תונמסמ םיבשחוממ םיעצמאב תורצוימה

 רשקב תויביטקארטניא רצימו הז רשק קתעומ תודובעה ןמ המכב .בשחמה לש ינורטקלאה וחומ ןיבל

 .הדובעל הפוצ ןיבש

 םייתבשחמ הריצי יכילהתל םירבחתמ ,תטשפומ תיטמתמ הפשמ םינבומה ,םיבשחוממה רוציה יעצמא

 םלוכ םימגרותמ טסקטו העונת ,תולוק ,םייומיד .בחרמו ןמז ןיבש תויתרוסמה תונחבהה תא םיטטוממו

 .תיתונמא הריציו דוביע לש טעמכ תולבגומ יתלב תויורשפא םיחתופה "ןיא"ו "שי" לש םייראניב םידמצל

 םלועה-תקבוחו תידיימה תרושקתה תועצמאב םג בחרמהו ןמזה תולבגימ תא םיטטוממ "ןיא"ו "שי"ה ידמצ

 םיבשחמה תרושקת אלמלא ןאכ ויה אל תוירקמ/תויתרדס-ב תוגצומה תוריציהמ תודחא .םירשפאמ םהש

 .ילסרבינואל ימוקמה ןיב ,"םש"ל "ןאכ" ןיב הנחבהה תא תקרפמה

 .תונמאה הדש ינפב םג ,תורותפ יתלבו ,תובר תולאש הלעמ בשחמה ןדיע

 .וללה תולאשהמ תודחאל ,תוססוהמו ,תוינמז ,תויקלח ,תובושת המכ גיצהל תשקבמ תוירקמ/תויתרדס

 דלפ ןמרה תירוה :תרצוא

 59 לח חחח 55 5 ₪ 6 ז6אזטסו ןטחסזטזס ?סז ש/סזא זחסז סוס סחס סזס סוחט כזססט66ס ןח ז80ו זוחס
 וח זח6 50006 01 אסוופתסז ע6. 56 שעסזא6, סזססטס6ס עוזה 6סוסוטזס 260 05 01 סזססוטסזוסה, 50 זח6
 וחזסזססזועפ |וחא, 1זח6 סוסוסשטס6 06ע/66ה 106 חטההסה חרוחס חס זח6 60 סוזסז'5 סזסוה. ןח 506 01 זחפ \עסז6

 דזחופ !וחא 5 זססזססט66ס וח זח6 וחזסזס6זועוץ ססע66ח טוסשסז סחס עסזא ₪5 עס.

 דח6 60 רסטזסוק60 חר6סה5 01 סזססונסזוסח , 605100100 זסהה סח סוספזזססז , חסזחסהוסזוססו |(סחסטסס6, וחש
 צ/וזח סזססוט6זועפ זחסטסהז סזס665595 סחס 6ס|וסס56 106 זזססוווסחסו ₪5זוח0זוסה 00 תע66ה זוחס סחס 06.
 וחחסס66, 5005, תרסט6תהסהז סחס 16% סז6 סו| זזסחפוסז60ס זס סוחסה/ כסוז 0ז סוחט חס חסזחוהַח 55 זס[

 סססח טמפ סוחספז טחוותרוז6 ןכס55|סוווו65 0+ חופש ןכזס6655חַש סחס 6ז60זוסה.

 ךחס ןכסוזפ 0+ 0וחַס סחס חסזתוהסת655 0010056 1ח6 |וחחוזסזוסהפ 01 וחש חס 0066 0150 זחזסטסה זח6 וחוופסו6
 סחס \שעסזוס-שעו6 6סהררוהחו6סזוסה זח6ש חרסא6 ןכס55וסו6. 506 0[ 1ח6 שעסזא5 וח 56/5
 צעסטוס חסז 06 פז |ז חסז זסז זח6 6סחוסוזסז 6סחרהרטתוססו סה ח6עסזא זחסז גוחססזחרוה65 108 ₪5זוח6זוסח

 ססזע/66ה "חפזש" חס "זחסזס" , 00א/66ח זחפ |ס6ס| סח זח6 חוש

 דחס 6ס תסטזסז 006 זו505 חרסחש סחס טח50הו60 ס5זוסח5, ןח זח6 וס 01 סח 05 צפו. סוסה 5
 \/ופחס5 זס סז050הז ₪ 10 ןכסהחוסו , ןסזסשפוסחסו , ח65וזסחז סחפ\ש/סז5 זס 506 01 10056 0505.

 (שזסזסז: וסזחז 6זחרסה קו
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